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31.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 01.3.1-10/8 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Президент    Дихне Є.Г. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Мiжнароднi 

Авiалiнiї України" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14348681 

4. Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вулиця Лисенка, будинок 4 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 581 56 56, 044 230 88 66 

6. Адреса електронної пошти: uia@flyUIA.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.flyuia.com/ua/ua/corporate

-info#annual-info 31.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

1. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента вiдсутня, тому що розкриття 

цiєї iнформацiї у складi промiжної iнформацiї за 4 квартал не вимагається. 

 

2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, тому що емiтент не випускав таких 

цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

 

3. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв (пункт 8 Змiсту) вiдсутня через невчинення 

емiтентом значних правочинiв впродовж звiтного перiоду. 

 

4. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть (пункт 9 Змiсту) вiдсутня через невчинення 

емiтентом правочинiв з заiнтересованiстю впродовж звiтного перiоду. 

 

5. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня через не надання 

забезпечень третiми особами щодо виконання зобов'язань емiтента за випуском боргових 

цiнних паперiв. 

 

6. Iнформацiя згiдно з пп. 12-20 вiдсутня, тому що вона не пов'язана з дiяльнiстю емiтента. 

 

7. Промiжна фiнансова звiтнiсть вiдсутня, тому що розкриття цiєї iнформацiї у складi 

промiжної iнформацiї за 4 квартал не вимагається. 

 

8. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi вiдсутнiй, тому що розкриття цiєї 

iнформацiї у складi промiжної iнформацiї за 4 квартал не вимагається. 

 

9. Твердження щодо промiжної iнформацiї вiдсутнє, тому що розкриття цiєї iнформацiї у 

складi промiжної iнформацiї за 4 квартал не вимагається. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Авiакомпанiя "Мiжнароднi Авiалiнiї України" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 29.10.1992 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 103033600 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 1286 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 51.10 - Пасажирський авiацiйний транспорт 

 51.21 - Вантажний авiацiйний транспорт 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв.Наглядова рада.Президент (виконавчий орган).Ревiзiйна 

комiсiя. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВ "КЕПIТЕЛ IНВЕСТМЕНТ 

ПРОДЖЕКТ" 
02121, м. Київ, Харкiвське шосе, 175 36843001 

"ОНТОБЕТ ПРОМОУШИНЗ ЛIМIТЕД" 
1066, Кiпр, Нiкосiя, Джулiя Хауз, 

Темiстоклi Дервi, 3 
НЕ 307420 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

2) IBAN 

 UA933395000000026004742378001 

3) поточний рахунок 

 UA933395000000026004742378001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 

5) IBAN 

 UA933395000000026004742378001 

6) поточний рахунок 

 UA933395000000026004742378001 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення 

пасажирiв, вантажу повiтряним 

транспортом 

АГ № 505921 27.06.2012 Державна авiацiйна служба 

України 

 

Опис 
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї: лiцензiя є 

безстроковою. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Президент 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дихне Євгенiй Григорович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДП МА "БОРИСПIЛЬ", 20572069, Перший заступник генерального директора 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Арон Майберг 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Авiакомпанiя "Аеросвiт", 20048090, Голова Ради директорiв 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Мiрошников Юрiй Володимирович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Мiжнароднi Авiалiнiї України", 14348681, Президент 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiкiтiна Олександра Олексiївна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Бондар та Бондар ЕКОВIС", 40720989, Директор 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Богацький Володимир Святославович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Мiжнароднi Авiалiнiї України", 14348681, Керiвник напрямку з органiзацiї 

закупiвель 

7. Опис 

 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.05.2013 69/2/2013-Т Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

  Бездокумента

рні іменні 

1000 36000 36000000 0 

Опис Емiтент не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. 

27.12.2010 809/10/1/10 Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000106421 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

189,4 490000 92806000 90,07 

Опис Емiтент не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. 

27.12.2010 810/10/1/10 Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000106413 Акція 

привілейова

на 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

189,4 54000 10227600 9,93 

Опис Емiтент не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВ "IНТЕРАВIА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33240887 

4. Місцезнаходження 

 01034, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 4 

5. Опис 

 Частка, що належить емiтенту в юридичнiй особi, складає 62,43% 

1. Найменування 

 ТОВ "МАУТЕХНIК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 41166866 

4. Місцезнаходження 

 08307, Київська обл., м. Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" 

5. Опис 

 Частка, що належить емiтенту в юридичнiй особi, складає 99% 

1. Найменування 

 ТОВ "Центр освоєння та експлуатацiї нової технiки" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30117167 

4. Місцезнаходження 

 03058, м. Київ, просп. космонавта Комарова, буд. 1, корп. 3, кв. 116 

5. Опис 

 Частка, що належить емiтенту в юридичнiй особi, складає 69,98% 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

13.01.2014 Астанiна Анастасiя Володимирiвна 044-581-56-56, 

Astanina.Anastasiya@flyuia.com 

Опис 
Досвiд роботи корпоративного секретаря - 7 рокiв. Непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Попереднє мiсце роботи - АТ "Кредобанк". 

 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

27.12.2010 Територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в 

м. Києвi та 

Київськiй областi 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000106421 Обмеження вiдсутнi Обмеження вiдсутнi Обмеження вiдсутнi 

27.12.2010 Територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку в 

м. Києвi та 

Київськiй областi 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

UA4000106413 Обмеження вiдсутнi Обмеження вiдсутнi Обмеження вiдсутнi 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 



(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.12.

2010 

809/10/1/10 UA4000106421 490 000 189,4 490 000 0 0 

Опис: 

 

27.12.

2010 

810/10/1/10 UA4000106413 54 000 189,4 54 000 0 0 

Опис: 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Протягом 4-го кварталу 2021 року було продовжено здiйснення комерцiйних заходiв, нацiлених 

на вiдновлення мережi маршрутiв на тлi авiакризи та закрiплення конкурентних позицiй МАУ на 

зовнiшнiх ринках мiжнародних пасажирських перевезень.  

 

Зокрема, було проведено пiдготовчi, органiзацiйнi та промозаходи для розширення присутностi 

на ринку Iталiї та залучення на даному напрямку бiльшого пасажирського трафiку, а саме - для 

запуску прямих власних рейсiв на ще одному iталiйському напрямку: Київ - Рим - Київ.   

 

Окрiм цього, менеджмент МАУ, розумiючи попит на напрямку Київ - Ташкент - Київ прийняв 

рiшення щодо продовження польотiв на маршрутi на перiод зимової навiгацiї один раз на 

тиждень. Для стимулювання нарощення попиту на даному напрямку МАУ додатково запустила 

промо цiни на рейси до/з Ташкента наприкiнцi жовтня з мiнiмальною цiною вiд 149USD* в одну 

сторону. 

 

До всього, у 4 кварталi керiвництво авiакомпанiї здiйснило вiдновлення прямих рейсiв до 

Тель-Авiва з Харкова та Днiпра. Авiаперевiзник вирiшив розширити мережу польотiв за даним 

маршрутом, враховуючи наявний високий попит на перельоти до Iзраїлю з регiонiв України. 

 

Керiвництво компанiї забезпечило планування стабiльного розкладу рейсiв на ключових 

мiжнародних напрямках у перiод зимової навiгацiї 2021 - 2022 рр, незважаючи на ризики, 

пов'язанi iз сезонними сплесками Covid-19 та вiдповiдними обмеженнями на в'їзд з боку рiзних 

держав. Незважаючи на те, що цi чинники об'єктивно позначаються на обсягу пасажиропотоку, 

завантаженнi бортiв та фiнрезультатi авiакомпанiї, реалiзований у 4-му кварталi розклад зимової 

навiгацiї 2021 - 2022 рр забезпечив компанiю необхiдними фiнансовими надходженнями для 

належного, стабiльного обслуговування маршрутiв та самостiйного фiнансування дiяльностi з 

авiаперевезень у низький сезон. 

 

Окрему увагу було присвячено нарощуванню обсягу чартерних перевезень, якi у 2020 - 2022 рр 

традицiйно набувають надвисокого попиту у сезон зимових вiдпусток на тлi карантинних 

обмежень для рiзних категорiй пасажирiв на регулярних напрямках. МАУ забезпечила запуск 

низки прибуткових популярних чартерних програм для зимового вiдпочинку: Київ - Ерзурум, 

Київ/Запорiжжя/Одеса - Кайсерi, Київ - Кiттiла, Київ - Рованiемi, Київ - Лiон, Київ - Гренобль, та 

"лiтнього" вiдпочинку у зимовий перiод: Київ - Тенерiфе, Київ - Фуншал, Київ - Кабо-Верде, 

Київ/Одеса/Львiв/Харкiв/Запорiжжя - Шарм-ель-Шейх/Хургада.  

 


